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%3530.0018503.88490.51|3900ممتاز7920787903.58Aالبرنامج العامیوسف ایمن فتح هللا الزغبى13421277
%3548.0018383.81490.97|3900ممتاز8020788003.61Aالبرنامج العامكریم بیومى احمد بیومى القاضى23421148
%3443.0017993.63488.28|3900جید جداً+8020788003.4Bالبرنامج العامنسمھ محمد احمد عزالدین رزق33421452
%3410.0017863.62487.44|3900جید جداً+8020788003.37Bالبرنامج العامھدیر نصر الصباحى صالح على43421470
%3413.0017783.53487.51|3900جید جداً+8020788003.36Bالبرنامج العامروضھ محمود ماھر عثمان53421410
%3384.0017763.68486.77|3900جید جداً+8020788003.34Bالبرنامج العامكریم احمد محمد زناتى63421147
%3418.0017683.54487.64|3900جید جداً+8020788003.38Bالبرنامج العامایھ محمد عاطف سعید محمود شریف73421386
%3291.0017633.67484.38|3900جید جدا8020788003.18Bًالبرنامج العاممحمد خالد محمد خلف هللا83421180
%3180.0017553.59483.68|3800جید جدا7720767703.1Bًالبرنامج العاماحمد یاسر محمد طلعت محمودغنیم93421050
%3145.0017383.41482.76|3800جید جدا7820767803.05Bًالبرنامج العامابتھال عالء الدین عبدالرحیم مخیمر103421351
%3311.0017333.36484.9|3900جید جدا8020788003.16Bًالبرنامج العاماسامھ ممدوح احمد حمزه113421056
%3347.0017323.42485.82|3900جید جداً+8020788003.29Bالبرنامج العامحسن عبدالرحمن حسن على الجنش123421082
%3343.0017283.32485.72|3900جید جداً+8020788003.26Bالبرنامج العاممنھ ممدوح محمد موسي ھالل133421440
%3211.0017283.44482.33|3900جید جدا8020788003.03Bًالبرنامج العاممحمد شفیق محمد خلیل الضمر143421189
%3338.0017243.42485.59|3900جید جداً+8020788003.25Bالبرنامج العامانشاد عبدالخالق صالح المكباتي153421379
%3299.0017103.3484.59|3900جید جدا8020788003.14Bًالبرنامج العامحامد شوقى حامد عبده مبارك163421077
%3263.0017043.16483.67|3900جید جدا7820787803.16Bًالبرنامج العاماروى رشاد محمد عالم173421352
%3217.0016903.3482.49|3900جید جدا8020788003.03Bًالبرنامج العامعمر محمد مصطفى مصلح183421142
%3220.0016863.24482.56|3900جید جدا8020788003.04Bًالبرنامج العامامال جمال احمد االبیارى193421369
%3178.0016853.23481.49|3900جید جدا8020788002.99Bًالبرنامج العامعلى فوزى فؤاد محمد السید203421138
%3267.0016823.14483.77|3900جید جدا8020788003.12Bًالبرنامج العامنانسي احمد نبیل عباس213421445
%3218.0016813.24484.68|3800جید جدا7820767803.17Bًالبرنامج العاممحمد مصطفى متولى محرم223421217
%3160.0016783.27481.03|3900جید جدا7920787902.92Bًالبرنامج العامعبدالرحمن ھشام السید محمود ماضى233421114
%3237.0016733.29483|3900جید جدا8020788003.07Bًالبرنامج العامساره عصام رشدى عبدالرحمن243421412
%3241.0016663.2483.1|3900جید جدا8020788003.07Bًالبرنامج العامرنا ولید احمد حسیب محمد ضیف253421407
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%3210.0016653.13482.31|3900جید جدا8020788003Bًالبرنامج العامكریم فتحى انور عبدالرؤف احمد263421151
%3137.0016653.13480.44|3900جید جدا8020788002.89Bًالبرنامج العاماحمد جمال طھ زیدان273421013
%3280.0016643.23484.1|3900جید جدا8020788003.12Bًالبرنامج العامعبدهللا محمد عبدهللا قابل283421124
%3235.0016633.11482.95|3900جید جدا8020788003.06Bًالبرنامج العاموفاء صبحى عبدالمغني الدھشان293421472
%3229.0016593.11482.79|3900جید جدا8020788003.06Bًالبرنامج العامسلمى حسن ملیجى المدبوح303421415
%3096.0016563.13479.38|3900جید-8020788002.82Bالبرنامج العامسامى حماده عبدالمقصود البكرى313421090
%3170.0016543.14481.28|3900جید جدا8020788002.92Bًالبرنامج العاماحمد حسنى ابراھیم عبدالھادى سرور323421016
%3177.0016483.03481.46|3900جید جدا8020788002.97Bًالبرنامج العاممحمد رفعت محمد كامل ابراھیم333421183
%3070.0016463.17478.72|3900جید-8020788002.78Bالبرنامج العامبوال رزق عبدالمالك یعقوب343421073
%3212.0016453.03482.36|3900جید جدا8020788003.01Bًالبرنامج العاممحمود ربیع عزب طبانھ353421233
%3184.0016422.98481.64|3900جید جدا8020788002.98Bًالبرنامج العاممي عبد ربھ عبد الرازق بكر363421442
%3147.0016402.94480.69|3900جید جدا7820787802.96Bًالبرنامج العامنورھان محمد السید محمد ابراھیم373421457
%3088.0016383.01479.18|3900جید-8020788002.81Bالبرنامج العاممحمد رأفت احمد سراج383421181
%3124.0016373.14480.1|3900جید جدا8020788002.89Bًالبرنامج العاممى محمد ابراھیم مصطفى غنیم393421444
%3222.0016323.03482.62|3900جید جدا8020788003.04Bًالبرنامج العامنورھان محمد مصطفى الدعوش403421458
%3114.0016323.01479.85|3900جید-7820787802.93Bالبرنامج العامخلود محمود فتحى احمد413421397
%3135.0016313.14480.38|3900جید جدا7820787802.97Bًالبرنامج العاممحمد محمود مصطفى شبل ناجى423421214
%3109.0016283.02479.72|3900جید-8020788002.86Bالبرنامج العامحسام حسن السید العشماوى433421079
%3173.0016272.96481.36|3900جید جدا8020788002.93Bًالبرنامج العاماحمد حاتم عبد السالم محمد عوض شریف443421014
%2909.0016262.92474.59|3900جید+7820787802.56Cالبرنامج العاممحمود محمد عبدالسالم محمد غانم453421247
%3129.0016252.87480.23|3900جید جدا8020788002.88Bًالبرنامج العامایمان ابراھیم احمد ابوزید ضیف463421380
%3014.0016253.05477.28|3900جید-8020788002.7Bالبرنامج العاماحمد مسعد احمد النعمانى473421044
%3061.0016213.03478.49|3900جید-8020788002.76Bالبرنامج العاماحمد عزت احمد محمد ابراھیم483421032
%3173.0016182.8481.36|3900جید جدا8020788002.96Bًالبرنامج العامھالھ نبیل ناجى سلیم493421466
%3142.0016172.96480.56|3900جید جدا8020788002.91Bًالبرنامج العامجھاد على السید سلیمھ503421393
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%3086.0016173.13479.13|3900جید-7820787802.88Bالبرنامج العامھبھ هللا جابر عبدالخالق عبدالصمد513421467
%2986.0016163.17476.56|3900جید-8020788002.6Bالبرنامج العاماحمد ایمن معوض محمد المتولي523421011
%3102.0016152.93479.54|3900جید-8020788002.8Bالبرنامج العامفاتن محمد ابراھیم محمد عرب533421428
%3030.0016072.94477.69|3900جید-7920787902.73Bالبرنامج العامادھم اشرف عبد المنعم الشبكھ543421052
%3101.0016062.9479.51|3900جید-8020788002.82Bالبرنامج العاماحمد جمال صالح سالمھ553421012
%3096.0015992.9479.38|3900جید-8020788002.85Bالبرنامج العامھاجر عید محمد حشكیل563421465
%2990.0015993.13478.68|3800جید-7820767802.8Bالبرنامج العامرائد على كمال السعدنى573421087
%3156.0015982.8480.92|3900جید جدا8020788002.93Bًالبرنامج العامایھ سامى عبدالفتاح عبد المعطى النظامى583421383
%3121.0015972.97480.03|3900جید جدا8020788002.87Bًالبرنامج العاممي طارق علي محمد593421441
%3160.0015962.96481.03|3900جید جدا8020788002.94Bًالبرنامج العامندي ایھاب موسي مصلحي موسي603421448
%3038.0015962.83477.9|3900جید-8020788002.73Bالبرنامج العاماسماء صبحى عبدالفتاح مطاوع613421362
%2984.0015922.81476.51|3900جید-7820787802.64Bالبرنامج العامزیاد محمد عبدالتواب محمد كدو623421088
%3095.0015873.03479.36|3900جید-7820787802.87Bالبرنامج العاماماني عبد الفتاح محمد احمد صقر633421370
%3086.0015852.82479.13|3900جید-7820787802.87Bالبرنامج العامامیره محمد محمد السید شاھین643421376
%3036.0015852.9477.85|3900جید-7820787802.79Bالبرنامج العامھاجر رأفت محمد شنیشن653421464
%3106.0015832.77479.64|3900جید-8020788002.84Bالبرنامج العامسحر عصام لطفى احمد نصر663421413
%3059.0015822.7478.44|3900جید-8020788002.75Bالبرنامج العامنورا محمد عبدالوھاب حسن عزوز673421454
%3072.0015802.64478.77|3900جید-8020788002.77Bالبرنامج العامالزھراء محمد مصطفى بصلة683421367
%2984.0015772.9476.51|3900جید-8020788002.63Bالبرنامج العامكریم طلعت مصطفى ابوالحسن693421149
%3013.0015722.89477.26|3900جید-7820787802.75Bالبرنامج العامحبیبھ محمود عبدالعلیم خلیل703421395
%3106.0015682.82479.64|3900جید-8020788002.84Bالبرنامج العامھمسھ السید احمد السید داود713421471
%3096.0015652.67479.38|3900جید-8020788002.84Bالبرنامج العامحبیبھ اسامھ محمد فھمي شلبي723421394
%2938.0015652.86475.33|3900جید-7820787802.64Bالبرنامج العاممحمد ولید محمد نبیل شریف733421223
%2977.0015622.87478.34|3800جید-7820767802.74Bالبرنامج العامھاجر اشرف فتحى حسین743421463
%3033.0015612.68477.77|3900جید-8020788002.7Bالبرنامج العامایھ عثمان عبدالمجید البیومى753421384
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%3059.0015602.8478.44|3900جید-8020788002.79Bالبرنامج العامایھ فتحى محمد الحسینى حسب النبى763421385
%3034.0015572.72477.79|3900جید-8020788002.73Bالبرنامج العاماحمد محمد السید عبید773421035
%3066.0015562.76478.62|3900جید-8020788002.79Bالبرنامج العامنورھان محمود محمد محمود النحاس783421459
%3085.001555.12.93579.1|3900جید-7820787802.86Bالبرنامج العاماسراء مدحت محمد عزب السید793421476
%3057.0015552.68478.38|3900جید-8020788002.74Bالبرنامج العامھاجر ایمن رحیم شلبى803421462
%3068.0015542.74478.67|3900جید-8020788002.79Bالبرنامج العامبسمھ صالح عزت إبراھیم سالمة813421388
%3012.0015532.72477.23|3900جید-8020788002.72Bالبرنامج العامنانسي حسام علي عبد المقصود سلیمان823421446
%2984.0015502.6476.51|3900جید-7820787802.72Bالبرنامج العامامیره محمود عبدهللا الشرقاوى833421377
%3058.0015492.7478.41|3900جید-8020788002.78Bالبرنامج العامامل عبدالمولى عبدالفتاح ابوعشوب843421373
%3041.0015482.57477.97|3900جید-8020788002.73Bالبرنامج العاماسراء الحفناوى عبدالستار قطب الحفناوي853421354
%2996.0015482.7476.82|3900جید-8020788002.67Bالبرنامج العاماشرف عماد محمد علي أبوالعزم863421061
%3086.0015462.44479.13|3900جید-8020788002.78Bالبرنامج العامیاسمین مصطفى حسن راشد873421474
%3027.0015462.63477.62|3900جید-8020788002.74Bالبرنامج العامنورھان احمد محمد سعید حسن883421456
%2979.0015462.64476.38|3900جید-8020788002.62Bالبرنامج العاماسراء احمد عبدالعزیز احمد893421353
%3009.0015452.66477.15|3900جید-8020788002.69Bالبرنامج العامھدى ھانى عبدالمحسن الصاوى903421468
%2996.0015442.8478.84|3800جید-7820767802.78Bالبرنامج العامامانى محمد اسماعیل السرسى913421372
%2888.0015422.82476|3800جید-7820767802.59Bالبرنامج العامعلى بالل على العشماوى923421134
%2983.0015412.58476.49|3900جید-8020788002.64Bالبرنامج العاممحمد یاسر ھالل عسران933421225
%2994.0015402.56476.77|3900جید-8020788002.65Bالبرنامج العاممشیره مصطفى فكرى مصطفى عالم943421434
%2922.0015402.79474.92|3900جید+8020788002.59Cالبرنامج العاماحمد رجب عبدالغنى النجار953421020
%2993.0015392.56476.74|3900جید-8020788002.64Bالبرنامج العامعھد حاتم احمد عیسى963421427
%3057.0015382.62478.38|3900جید-8020788002.76Bالبرنامج العامرحمھ اسامھ محمد فھمى شلبى973421404
%2923.0015382.79474.95|3900جید+7820787802.62Cالبرنامج العامیوسف طارق احمد عالم ندا983421282
%2996.0015372.62476.82|3900جید-8020788002.62Bالبرنامج العاممحمود احمد شفیق منصور993421228
%3030.0015352.39477.69|3900جید-8020788002.69Bالبرنامج العامفجر اسالم عبدالمنعم الشبكھ1003421429
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%3062.0015342.62478.51|3900جید-8020788002.77Bالبرنامج العاممنھ هللا اشرف فھمى محمود سحبل1013421438
%3013.0015342.37477.26|3900جید-8020788002.66Bالبرنامج العامدالیا محمد شوقى عجور1023421398
%2931.0015322.65475.15|3900جید-7820787802.62Bالبرنامج العامامیره ماھر صبحى القلفاط1033421375
%3025.0015252.61477.56|3900جید-8020788002.72Bالبرنامج العاماحمد مدحت فرید شاھین1043421043
%2966.0015242.63476.05|3900جید-8020788002.6Bالبرنامج العامحسن االمام الحسین عبد الحمید حسن ھیكل1053421081
%2919.0015182.87474.85|3900جید+8020788002.52Cالبرنامج العامعبدالرحمن شحاتھ فتحى حبھ1063421110
%2862.0015172.76473.38|3900جید+7820787802.46Cالبرنامج العاممحمد احمد رمضان خلیل1073421160
%2997.0015162.54476.85|3900جید-8020788002.65Bالبرنامج العامسلمى محمد اشرف محمد صابر محمد عبدربھ1083421417
%2940.0015152.63475.38|3900جید-8020788002.57Bالبرنامج العامحامد محمد حامد الصعیدى1093421078
%2996.0015142.84476.82|3900جید-8020788002.68Bالبرنامج العامدعاء احمد طلعت مصطفى ابوسمك1103421399
%3002.0015112.44476.97|3900جید-8020788002.64Bالبرنامج العامندا عالء صالح عبد الستار شریف1113421447
%2967.0015112.47476.08|3900جید-8020788002.61Bالبرنامج العاماسماء محمود فھیم محمود عمارة1123421364
%2937.0015112.58475.31|3900جید-8020788002.56Bالبرنامج العامعالء بشیر بركات محمد عثمان1133421131
%2919.0015102.34474.85|3900جید+7818787802.58Cالبرنامج العاماحمد عبدالعزیز صبرى عبد العزیز ابراھیم1143421029
%2938.0015082.57475.33|3900جید-8020788002.55Bالبرنامج العامعبدالرحمن حمدى محمد عالم1153421109
%2986.0015072.63476.56|3900جید-8020788002.63Bالبرنامج العاممحمد رجب شحاتھ نصیر1163421182
%2855.0015072.67473.21|3900جید+7820787802.49Cالبرنامج العاممصطفى كمال حسن ابو زنھ1173421263
%2839.0015072.5472.79|3900جید+7618787602.49Cالبرنامج العاممعاذ محمد جابر احمد الشافعى1183421270
%2901.0015062.57474.38|3900جید+7920787902.51Cالبرنامج العاممصطفى على صادق محمد كانون1193421260
%2835.0015062.53472.69|3900جید+7820787802.45Cالبرنامج العاممحمود طھ صابر عبدالغفار1203421241
%2950.0015052.61475.64|3900جید-8020788002.61Bالبرنامج العاماماني عبد الكریم عبد الحمیدمحمود الجزار1213421371
%2934.0015032.59475.23|3900جید-8020788002.57Bالبرنامج العامسلمى محمد عبداللـھ حسن دیاب1223421418
%2788.0015032.48473.37|3800جید+7820767802.41Cالبرنامج العامحسن احمد فتحى النجار1233421080
%2985.0015002.36476.54|3900جید-7820787802.7Bالبرنامج العامروضھ عالءالدین فاروق عماره1243421409
%2880.0014992.49473.85|3900جید+8020788002.47Cالبرنامج العاممحمود صالح محمد ابو قوره1253421238
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%2874.0014992.39473.69|3900جید+7820787802.49Cالبرنامج العاماالء محمد بدیوى حسن1263421365
%2807.0014992.52471.97|3900جید+8020788002.34Cالبرنامج العامابراھیم على عبدالحمید على الغرباوى1273421006
%3007.0014982.43477.1|3900جید-8020788002.66Bالبرنامج العامبسنت زغلول عبد الرسول مصطفى قنصوه1283421390
%2927.0014982.52475.05|3900جید-8020788002.53Bالبرنامج العامسلمى یاسر مجاھد محمود رضوان1293421419
%2927.0014972.43475.05|3900جید-8020788002.51Bالبرنامج العامعصمت ولید محمد حسن1303421426
%3062.0014942.64574.68|4100جید+8420828402.51Cالبرنامج العاممحمد صابر فاروق طھ1313421194
%2924.0014942.53474.97|3900جید+8020788002.54Cالبرنامج العامجرجس وھبھ لطفى توما1323421075
%2849.0014942.5473.05|3900جید+8020788002.42Cالبرنامج العاممصطفى عماد مصطفى حسب هللا1333421261
%2848.0014942.49474.95|3800جید+7820767802.52Cالبرنامج العاممحمد عبدالحى محمد الشبینى1343421202
%2983.0014932.43476.49|3900جید-7820787802.68Bالبرنامج العامروان على السید ھزو1353421408
%2918.0014932.64474.82|3900جید+7920787902.53Cالبرنامج العاممحمد السید محمد محمود نصر الدین1363421169
%2962.0014912.4475.95|3900جید-8020788002.61Bالبرنامج العامسماح عطیھ مصطفى احمد البرماوى1373421420
%2650.0014902.53467.95|3900مقبول7620787602.18Cالبرنامج العاماحمد اسامھ قطب محمود الكعبارى1383421007
%2973.0014892.47476.23|3900جید-8020788002.63Bالبرنامج العاممریم یاسر عبدالحمید معاطى1393421433
%2912.0014892.32474.67|3900جید+8020788002.51Cالبرنامج العامایمان زین العابدین حلمى عبدالجواد الجندى1403421382
%2906.0014892.53474.51|3900جید+8020788002.49Cالبرنامج العاماحمد ھانى عید علي عمار1413421047
%2715.0014862.66469.62|3900مقبول7620787602.29Cالبرنامج العامجورج سامى عریان رزق1423421076
%2976.0014852.33476.31|3900جید-8020788002.62Bالبرنامج العاممنھ هللا وحید محمد السعید السید السلوقى1433421439
%2891.0014852.36474.13|3900جید+7820787802.56Cالبرنامج العاممنار عاشور طھ الجمیزي1443421436
%2913.0014832.43474.69|3900جید+8020788002.5Cالبرنامج العامایمان احمد محمد الشامى الفرماوى1453421381
%2900.0014822.39474.36|3900جید+7820787802.54Cالبرنامج العامنیره مجدى صبحى فراج1463421460
%2898.0014802.51474.31|3900جید+8020788002.47Cالبرنامج العامعزت رجب شفیق محمد البربرى1473421129
%2897.0014802.28474.28|3900جید+8020788002.48Cالبرنامج العامرضوى بیومى السید احمد بیومى منسى1483421406
%2879.0014802.5473.82|3900جید+8020788002.47Cالبرنامج العاماحمد محمد طلعت عبدالنبى الھندي1493421036
%2816.0014802.41472.21|3900جید+7620787602.49Cالبرنامج العامانجى رأفت ابوالیزید أبوالعطا1503421378
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%2728.0014802.43471.79|3800جید+7820767802.36Cالبرنامج العامالسید ابراھیم فتحى سعد الششتاوى1513421063
%2821.0014792.39472.33|3900جید+7818787802.47Cالبرنامج العاممحمود مصطفى محمد محمد عطیھ1523421249
%3003.0014752.56477|3900جید-7416787402.86Bالبرنامج العامعبدالفتاح عالء عبدالفتاح محمد عوده1533421119
%2868.0014732.39473.54|3900جید+7820787802.49Cالبرنامج العامشھد محمد احمد عبد المنعم شیحھ1543421423
%2876.0014712.54473.74|3900جید+8020788002.44Cالبرنامج العامیوسف ولید عبدالحمید صادق الشعراوي1553421288
%2839.0014712.51472.79|3900جید+8020788002.4Cالبرنامج العامباسم مھدى السید جمعھ1563421072
%2965.0014692.42572.32|4100جید+8218828202.4Cالبرنامج العاممحمد عطیھ محمد مختار عطیھ القطان1573421208
%2861.0014682.49473.36|3900جید+7820787802.49Cالبرنامج العاماسراء كرم محمد مقلد1583421359
%2746.0014682.6470.41|3900جید+7820787802.3Cالبرنامج العامعمرو محمد شحاتة السید ذكرى1593421145
%2894.0014672.51474.21|3900جید+8020788002.51Cالبرنامج العاممحمود رجب محمد اسماعیل مطر1603421289
%2947.0014652.44475.56|3900جید-8020788002.59Bالبرنامج العاماسامھ السید عبدالمنعم ابوحجر1613421055
%2903.0014642.4474.44|3900جید+7818787802.58Cالبرنامج العامشروق محمد عبدالعزیز مصطفى ملیجى1623421421
%2816.0014642.37472.21|3900جید+7820787802.42Cالبرنامج العاممحمد السید محمد عمر زاید1633421168
%2867.0014602.47473.51|3900جید+7820787802.51Cالبرنامج العامنھلھ فایز عبدالمنعم الخلیفة1643421453
%2814.0014602.4472.15|3900جید+8020788002.34Cالبرنامج العاماحمد خالد شوقى نورالدین1653421018
%2801.0014602.46471.82|3900جید+7820787802.36Cالبرنامج العاممحمد السید عبدالواحد ابو صوان1663421167
%2875.0014592.46473.72|3900جید+8020788002.44Cالبرنامج العاممفازا محمد محمود ابو النور1673421435
%2770.0014582.47471.03|3900جید+7820787802.33Cالبرنامج العامضیاء أحمد كما ل محمد أبو المعارف العكل1683421101
%2786.0014562.2471.44|3900جید+7818787802.35Cالبرنامج العامیوسف عبدالستار على الفرماوى1693421283
%2818.0014552.33472.26|3900جید+7820787802.39Cالبرنامج العامكریم عمر مصطفى الوراقى1703421150
%2731.0014552.29470.03|3900جید+7820787802.25Cالبرنامج العامسعد خالد عبدالرحمن سعد شعبان1713421091
%2869.0014542.39473.56|3900جید+8020788002.45Cالبرنامج العامبسمھ احمد حلمى شلبى1723421387
%2831.0014542.5472.59|3900جید+7818787802.44Cالبرنامج العاممریم محمد محمود الغنام1733421431
%2842.0014522.33474.79|3800جید+7820767802.54Cالبرنامج العاماحمد نبیل عبدالمنعم نصار1743421046
%2696.0014512.43469.13|3900مقبول7518787502.31Cالبرنامج العاممصطفى عزت مصطفى السید جبر1753421259
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%2946.101450.12.4475.54|3900جید-8020788002.59Bالبرنامج العامندي جمال عبد البرالحسني1763421449
%2818.0014502.19472.26|3900جید+7618787602.47Cالبرنامج العامھدیر حامد سعد الدین الطنبداوى1773421469
%2779.0014502.38471.26|3900جید+7820787802.34Cالبرنامج العامشادى جمال على احمد الغتیت1783421097
%2842.0014472.27472.87|3900جید+8020788002.38Cالبرنامج العامیاسر عبدالفتاح محمد الرفاعى1793421275
%2902.0014462.52474.41|3900جید+7820787802.55Cالبرنامج العاماسراء على طلعت محمد النجولى1803421358
%2838.0014462.33472.77|3900جید+8020788002.31Cالبرنامج العاماحمد محمد محمود سیف1813421041
%2724.0014462.27469.85|3900مقبول7618787602.31Cالبرنامج العامولید محمد طلعت احمد قطب1823421273
%2854.0014452.28473.18|3900جید+8020788002.39Cالبرنامج العاماحمد وھبھ السید مصطفى عطا اللـھ1833421049
%2805.0014452.22471.92|3900جید+7618787602.45Cالبرنامج العامھاجر ابراھیم مصطفى ابراھیم شعیره1843421461
%2752.0014442.18470.56|3900جید+7720787702.31Cالبرنامج العاممصطفى عزت محمد الدماطى1853421258
%2811.0014402.33472.08|3900جید+8020788002.31Cالبرنامج العاممحمد عبدالفتاح عبدالحكیم سالم1863421203
%2801.0014402.33471.82|3900جید+8020788002.3Cالبرنامج العامعلى رضا على أحمد قالده1873421137
%2673.0014402.25568.54|3900مقبول7818787802.16Cالبرنامج العاممحمد ھشام عبدالمجید موسى1883421220
%2744.0014392.5470.36|3900جید+7620787602.36Cالبرنامج العاممصطفى محمد حلمى السید عامر1893421264
%2804.0014382.26471.9|3900جید+7818787802.38Cالبرنامج العامعبدالرحمن ایھاب عبدالرحمن عیسى1903421107
%2893.0014372.29474.18|3900جید+8020788002.47Cالبرنامج العامعبدهللا اسامھ محمد عبدالنبى محمد1913421120
%2864.0014362.33475.37|3800جید-7620767602.64Bالبرنامج العامعبدالرحمن ابراھیم محمد محمود الشافعى1923421105
%2749.0014362.37470.49|3900جید+7818787802.33Cالبرنامج العاممحمود محمد ابراھیم ابو المعاطى قندیل1933421246
%2728.0014362.13469.95|3900مقبول7616787602.32Cالبرنامج العاممحمود امجد رحیم شلبى1943421231
%2761.0014352.24470.79|3900جید+7620787602.38Cالبرنامج العامامل ماھر سرحان عبدالتواب1953421374
%2756.0014342.27470.67|3900جید+7820787802.32Cالبرنامج العاممحمد عاطف عبدالرازق نجم1963421201
%2764.0014332.29470.87|3900جید+7820787802.33Cالبرنامج العاماحمد سامى عبدالدایم ابراھیم نویشى1973421022
%2901.0014322.21474.38|3900جید+8020788002.49Cالبرنامج العامجنھ ربیع محمد نویة1983421392
%2703.0014292.17469.31|3900مقبول7820787802.23Cالبرنامج العامعبدهللا محمد سعید محمد الحناوى1993421123
%2740.0014282.3470.26|3900جید+8020788002.22Cالبرنامج العاممصطفى عمر محمد شادى2003421262
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%2776.0014272.2471.18|3900جید+7820787802.31Cالبرنامج العاممحمد شوقى عبدالسالم خضر2013421191
%2772.0014262.33471.08|3900جید+7820787802.31Cالبرنامج العاماالء ناصرصبري بخیت محمد2023421366
%2767.0014262.31470.95|3900جید+7818787802.35Cالبرنامج العامیوسف صفوت عبدالغفار عبدالحافظ2033421281
%2752.0014242.17468.8|4000مقبول8020808002.21Cالبرنامج العامدنیا محمد ھاشم كشك2043421400
%2794.0014232.11471.64|3900جید+8020788002.29Cالبرنامج العامحسین رفعت ابراھیم ابو شوشھ2053421083
%2852.0014202.2473.13|3900جید+7820787802.47Cالبرنامج العامخلود محمد عادل السعدنى2063421396
%2862.0014192.14473.38|3900جید+8020788002.42Cالبرنامج العاممحمود رزق محمد على الملیجى2073421234
%2684.0014122.15470.63|3800جید+7820767802.25Cالبرنامج العاممحمد صالح منیر محمد زیاده2083421197
%2774.0014102.04471.13|3900جید+7818787802.38Cالبرنامج العامبسمھ نبیل السید الجعاره2093421389
%2679.0014102.21468.69|3900مقبول7820787802.2Cالبرنامج العاماسماء حسن محمد القرموط2103421361
%2784.0014092.26471.38|3900جید+7820787802.38Cالبرنامج العامندي سامي محمود مصلح2113421450
%2788.0014082.1471.49|3900جید+7818787802.38Cالبرنامج العامشیماء عمرو عبدالحافظ محمد مرسى2123421425
%2751.0014082.3470.54|3900جید+8020788002.22Cالبرنامج العاماحمد سمیر غانم عبدالجواد غانم2133421024
%2742.0014082.33470.31|3900جید+7820787802.29Cالبرنامج العاممحمد احمد ابراھیم حماده2143421159
%2703.0014072.1469.31|3900مقبول7620787602.28Cالبرنامج العامرحمھ مجدى عبد الفتاح محمد بحیرى2153421405
%2695.0014071.95469.1|3900مقبول7216787202.39Cالبرنامج العاممى عصمت السید عطیھ بندارى2163421443
%2727.0014022.3469.92|3900مقبول7820787802.26Cالبرنامج العامعمر سامح فتحى عبدالسالم2173421140
%2807.0013991.96471.97|3900جید+8020788002.34Cالبرنامج العاممنار ولید حسن حسین2183421437
%2793.0013992.25471.62|3900جید+8020788002.29Cالبرنامج العامعبدالرحمن احمد عواد السید السخاوي2193421106
%2768.0013992.2470.97|3900جید+7820787802.32Cالبرنامج العاماسراء حمدى ابراھیم محمود برغوت2203421355
%2364.0013982.2460.62|3900مقبول-7018787001.92Cالبرنامج العاممحمد عبدالناصر عبدالمطلب حسن الصباغ2213421204
%2787.0013972.28471.46|3900جید+8020788002.32Cالبرنامج العاممحمود ھشام محمود حنوت2223421251
%2694.0013962.19469.08|3900مقبول7820787802.22Cالبرنامج العامعبدالفتاح حامد حامد یونس2233421118
%2647.0013952.18467.87|3900مقبول7618787602.16Cالبرنامج العامیوسف عالء محمد الھادى ابوشنب2243421284
%2586.0013942.15468.05|3800مقبول7620767602.14Cالبرنامج العامالسید ایھاب السید عبد المنعم سالم2253421065
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%2557.001392.12.02467.29|3800مقبول7418767402.15Cالبرنامج العامعمرو عبدالفتاح طھ حجازى2263421144
%2661.0013922.16468.23|3900مقبول7616787602.23Cالبرنامج العامولید عمرو محمود الصاوى2273421272
%2657.0013902.24468.13|3900مقبول7618787602.23Cالبرنامج العاممحمد وائل عبد المقصود شحات حشیش2283421221
%2783.0013892.15471.36|3900جید+8020788002.29Cالبرنامج العامابراھیم عبدالوھاب عبدالعاطى مصطفى النجار2293421005
%2754.0013882.12470.62|3900جید+7920787902.22Cالبرنامج العامعبدالرحمن فوزى احمد حجازى محمد حجازى2303421112
%2474.0013882.1465.11|3800مقبول7420767402.02Cالبرنامج العامعالء خالد ملیجى الغول2313421132
%2615.0013861.95467.05|3900مقبول7618787602.12Cالبرنامج العاماسالم اشرف محمود شاھین2323421058
%2677.0013851.96468.64|3900مقبول7618787602.24Cالبرنامج العامیاسمین مصطفى صابر محمد خلیل2333421475
%2671.0013852.19468.49|3900مقبول7720787702.17Cالبرنامج العاممحمد محیى غانم محمد2343421216
%2606.0013842.1466.82|3900مقبول7416787402.17Cالبرنامج العاممحمد مصطفى محمد شحاتھ2353421218
%2828.0013832.37472.51|3900جید+7820787802.41Cالبرنامج العاممریم وائل محمد سالمھ2363421432
%2668.0013831.99468.41|3900مقبول7818787802.11Cالبرنامج العامحلمى حسن حلمى حسن السویعى2373421085
%2714.0013812.22469.59|3900مقبول7718787702.27Cالبرنامج العامعبدالرحمن محمد محروس غنیم2383421113
%2862.0013801.93473.38|3900جید+8020788002.42Cالبرنامج العامبسنت محسن حلمى حسن السویعى2393421391
%2617.0013802.33467.1|3900مقبول8020788002.09Cالبرنامج العاممحمد السید احمد خلف خالف2403421166
%2621.0013772.42467.21|3900مقبول7018787002.32Cالبرنامج العاممصطفى شعبان فاضل شفیق السبكى2413421254
%2796.0013752.26471.69|3900جید+7618787602.44Cالبرنامج العامشیماء ابراھیم محمدى درویش ابراھیم2423421424
%2664.0013751.89468.31|3900مقبول7818787802.15Cالبرنامج العامعبدهللا مصطفى احمد مختار عبد هللا2433421127
%2649.0013732.16467.92|3900مقبول7820787802.13Cالبرنامج العاممحمد محمود ھنداوى الباجورى2443421215
%2806.0013672.41571.95|3900جید+8018788002.35Cالبرنامج العاماسالم احمد عبد السالم جابر2453421057
%2551.0013672.21465.41|3900مقبول7820787801.99Cالبرنامج العاممصطفى اشرف زكى ملیجى البقرى2463421252
%2668.0013651.99468.41|3900مقبول7620787602.23Cالبرنامج العامسلمى احمد بیومى عبدالعال2473421414
%2832.0013642.42472.62|3900جید+7820787802.44Cالبرنامج العامندي محمود عبد الستار محمود2483421451
%2726.0013642.23569.9|3900مقبول7920787902.19Cالبرنامج العاممصطفى عبدالواحد مصطفى العتر2493421257
%2653.0013602.07468.03|3900مقبول7618787602.19Cالبرنامج العامعبدهللا حسانین على خلیل الدھشان2503421121
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%2641.0013581.96467.72|3900مقبول7818787802.1Cالبرنامج العامیوسف رأفت یوسف مصطفى داود2513421280
%2683.0013572470.61|3800جید+7820767802.25Cالبرنامج العامایمن عادل محمد قابیل2523421070
%2774.0013561.77471.13|3900جید+7820787802.34Cالبرنامج العاماسماء اسامھ السید أحمد عالم2533421360
%2486.0013561.99463.74|3900مقبول-7418787401.98Cالبرنامج العاممحمد ماھر عبدالرازق محمد قطب2543421211
%2644.0013551.96467.79|3900مقبول8020788002.03Cالبرنامج العاممحمود احمد ابراھیم محمد الشحات2553421227
%2604.0013542.05466.77|3900مقبول7618787602.11Cالبرنامج العاممحمود احمد عبدالفتاح احمد2563421229
%2501.0013542.06564.13|3900مقبول-7618787601.96Cالبرنامج العاممحمود محمد على الجزار2573421248
%2604.0013531.91468.53|3800مقبول7620767602.16Cالبرنامج العامرؤى امجد عبدالمجید الشبینى2583421403
%2614.0013511.95467.03|3900مقبول7818787802.08Cالبرنامج العامیوسف محمد محمود القصاص2593421286
%2614.0013502.31467.03|3900مقبول7620787602.13Cالبرنامج العاملبیب جمال لبیب حالوه2603421156
%2710.0013482469.49|3900مقبول8020788002.15Cالبرنامج العاممحمد محمود عبدالعزیز النجار2613421212
%2108.0013472.16468|3100مقبول6120626102.15Cالبرنامج العاماحمد محمد عبدالغنى منصور2623421039
%2729.0013461.83469.97|3900مقبول7820787802.27Cالبرنامج العامسلمى عباس صالح الحنفى2633421416
%2585.0013461.96466.28|3900مقبول7818787802.01Cالبرنامج العامحسین محمد سمیر حسین الدیب2643421084
%2544.0013462.13566.95|3800مقبول7318767302.12Cالبرنامج العاممحمد صالح فرحات غالي2653421196
%2533.0013442.11464.95|3900مقبول-7216787202.13Cالبرنامج العامیوسف ابراھیم الدسوقى محمد محمد ابوزنھ2663421276
%2534.0013411.9464.97|3900مقبول-7418787402.07Cالبرنامج العامدینا فؤاد عبدالحمید احمد الجندى2673421402
%2435.0013412.19462.44|3900مقبول-7418787401.88Cالبرنامج العامانس احمد شعبان عطا الـلھ أبو زید2683421067
%2708.0013402.23569.44|3900مقبول7820787802.22Cالبرنامج العامكریم محمد عبدالحمید سالم البیسي2693421152
%2638.0013361.9467.64|3900مقبول8020788002.05Cالبرنامج العامعالء ابراھیم مسعود ابراھیم2703421130
%2494.0013362.03463.95|3900مقبول-7420787401.99Cالبرنامج العاممحمود عبدالباسط محمد عباده2713421242
%2577.0013351.97567.82|3800مقبول7418767402.18Cالبرنامج العامدنیا یاسر على عبدالمقصود على2723421401
%2641.0013331.93467.72|3900مقبول8020788002.06Cالبرنامج العامطارق طارق عبد السالم محمود المناوھلى2733421102
%2672.0013312.1468.51|3900مقبول7820787802.18Cالبرنامج العاماسراء خالد على غانم2743421356
%2410.0013291.89563.42|3800مقبول-7418767401.92Cالبرنامج العامصالح احمد صالح العیسوى2753421100
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%2480.0013241.96463.59|3900مقبول-7420787401.96Cالبرنامج العامالسید محمد السید عبدالوھاب البھوتى2763421066
%2326.0013231.96459.64|3900مقبول+6816786801.92Dالبرنامج العاممصطفى جمال شبل محمد السید2773421253
%2590.0013222.06466.41|3900مقبول7820787802.05Cالبرنامج العامابراھیم سمیر اسماعیل القطان2783421004
%2696.0013202.06469.13|3900مقبول7820787802.23Cالبرنامج العامعبدالعزیز عزت عبد العزیز عبد الفتاح عماره2793421117
%2571.0013202.64465.92|3900مقبول7220787202.19Cالبرنامج العامفؤاد احمد محمد شوالى2803421146
%2559.0013201.93465.62|3900مقبول7418787402.11Cالبرنامج العاماحمد ماھر محمد بركات2813421034
%2668.0013161.84468.41|3900مقبول7818787802.15Cالبرنامج العامماریز نادر حلمى فاروق میخائیل2823421430
%2537.0013152565.05|3900مقبول7620787602.01Cالبرنامج العاممحمد حماد فھمى لزم2833421178
%2537.0013151.8465.05|3900مقبول7518787502.02Cالبرنامج العاممحمود طارق ملیجى قرطام2843421240
%2657.0013121.97568.13|3900مقبول7818787802.11Cالبرنامج العامسیف عمرو راشد عبد المعطى محفوظ2853421096
%2647.0013092.15567.87|3900مقبول7620787602.17Cالبرنامج العاملؤى رمضان برعى سالم عیاد2863421155
%2384.0013071.54462.74|3800مقبول-7216767201.89Cالبرنامج العامسید احمد خضر خضر على2873421094
%2474.0013061.93463.44|3900مقبول-7620787601.91Cالبرنامج العامخالد رسمى شدید عبدالال2883421086
%2469.0013062.32464.97|3800مقبول-7420767402.03Cالبرنامج العاممحمد سعد محمد الزقر2893421186
%2633.0013051.93467.51|3900مقبول7820787802.08Cالبرنامج العاماسراء طارق حسنى سالم حمزة2903421357
%2593.0013042.33566.49|3900مقبول7618787602.09Cالبرنامج العاممحمد جمال عبدالعزیز مصطفى عماره2913421172
%2460.0013021.77563.08|3900مقبول-7818787801.83Cالبرنامج العامعبدهللا مدحت عبدهللا حسن غباشى2923421126
%2429.0013021.87462.28|3900مقبول-7618787601.84Cالبرنامج العاممحمد صابر عبدالفتاح األسرج2933421192
%2368.0013021.57460.72|3900مقبول-7216787201.83Cالبرنامج العاممحمد سامى على كامل على2943421184
%2364.0013021.69460.62|3900مقبول-7418787401.74Cالبرنامج العامشوقى محمد عبدربھ تركى2953421099
%2297.0013021.73460.45|3800مقبول-7216767201.75Cالبرنامج العامعلى محمد حمیده صدیق حمیده2963421139
%1974.0013012.07463.68|3100مقبول-5920625901.98Cالبرنامج العاممحمد ابراھیم عبدالعزیز احمد احمد2973421158
%2367.0013001.99462.29|3800مقبول-7420767401.82Cالبرنامج العاممحمد احمد عبدالمنعم الغرابلى2983421162
%2487.0012981.7463.77|3900مقبول-7618787601.92Cالبرنامج العاماسماء عبدهللا عز الرجال محمد سلیمان2993421363
%2212.0012981.73458.21|3800مقبول+6816766801.74Dالبرنامج العامسیف الدین اشرف نبوى عبدالعال3003421095
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%2301.0012951.86460.55|3800مقبول-7218767201.75Cالبرنامج العامایاد عالء عبدالعظیم عبد الرحمن عید3013421069
%2563.0012941.97465.72|3900مقبول7820787801.98Cالبرنامج العامابانوب شنوده رومانى جرس3023421001
%2438.0012941.7462.51|3900مقبول-7216787201.96Cالبرنامج العاممحمد عبدالواحد محمد جاد3033421205
%2436.0012941.46462.46|3900مقبول-7416787401.88Cالبرنامج العامعبدالرحمن حاتم جابر محمد صقر3043421108
%2515.0012911.74464.49|3900مقبول-7818787801.91Cالبرنامج العاممحمد سعید محمود الجزار3053421187
%2248.0012911.99457.64|3900مقبول+6820786801.76Dالبرنامج العاممحمود عصام الدین عبدالحمید احمد3063421244
%2576.0012822.02567.79|3800مقبول7618767602.16Cالبرنامج العاممحمد اسامھ محمد ابو عیشھ3073421164
%2310.0012791.83459.23|3900مقبول+7018787001.79Dالبرنامج العامادھم طلعت عطیھ عبدالعزیز عبده3083421054
%2548.0012751.83465.33|3900مقبول7618787602.02Cالبرنامج العامیوسف حسین محمد نبوى محمد3093421278
%2393.0012651.37461.36|3900مقبول-7416787401.85Cالبرنامج العامیاسین ابراھیم ابو العنین3103421292
%2102.0012631.9553.9|3900مقبول6820786801.54Dالبرنامج العامكریم نبیل محمد عسران3113421154
%2408.0012621.73461.74|3900مقبول-7418787401.82Cالبرنامج العاممحمد عادل محمد فرحات احمد3123421200
%2526.0012591.72464.77|3900مقبول-7818787801.96Cالبرنامج العاممحمد حسام ابوالفتوح محمد3133421176
%2360.0012551.74560.51|3900مقبول-7316787301.78Cالبرنامج العامیوسف خالد محمد البش3143421279
%2415.0012521.27461.92|3900مقبول-7014787002Cالبرنامج العامزینھ مرزوق فاروق مرزوق محمد3153421411
%2407.0012521.7561.72|3900مقبول-7418787401.85Cالبرنامج العاممحمد سامى محمد عبد العزیز جاد3163421185
%2514.0012511.56464.46|3900مقبول-7618787601.96Cالبرنامج العاماسالم صالح عبدالفتاح عزام3173421060
%2345.0012511.87460.13|3900مقبول-7218787201.8Cالبرنامج العاممحمد احمد عبد المقصود السید وھبھ3183421161
%2463.0012431.8463.15|3900مقبول-7620787601.88Cالبرنامج العاممحمد طارق احمد أحمد سالم3193421198
%2307.0012371.85459.15|3900مقبول+7020787001.82Dالبرنامج العاممحمد ملیجى شحاتھ خالف3203421219
%2172.0012311.5455.69|3900مقبول+7016787001.57Dالبرنامج العامولید وائل انور الشیخ3213421274
%2298.0012291.34460.47|3800مقبول-7014767001.82Cالبرنامج العاممحمد صبرى محمد على قھوة3223421195
%2388.0012211.74461.23|3900مقبول-7618787601.74Cالبرنامج العاممصطفى محمد مصطفى عبد الرحمن الدكماوى3233421268
%2528.0012191.86564.82|3900مقبول-7618787601.98Cالبرنامج العاممحمد شریف عبده طھ السندبیسى3243421188
%2461.0012191.44463.1|3900مقبول-7516787501.86Cالبرنامج العامذیاد محمود احمد النجار3253421291
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%2285.0012141.53558.59|3900مقبول+7416787401.65Dالبرنامج العاماحمد شاكر محمد الدسوقى3263421025
%2345.0012111.35460.13|3900مقبول-7416787401.77Cالبرنامج العامشادى على حسنى على شاھین3273421098
%2052.0012091.64554|3800مقبول6618766601.53Dالبرنامج العامطھ محمد عادل مصطفى فتح الباب3283421104
%2023.0012091.27451.87|3900مقبول6412786401.5Dالبرنامج العاماحمد حمدى طلعت مصطفى فتح3293421017
%2012.0012081.64554.38|3700مقبول6216746201.63Dالبرنامج العامحمزة عاطف محمد محمد مصطفى3303421293
%2218.0012051.46456.87|3900مقبول+7216787201.59Dالبرنامج العاممحمود صبرى محمد الحنفى3313421237
%2367.0011981.57460.69|3900مقبول-7216787201.82Cالبرنامج العاممحمود طارق السید فتیحھ3323421239
%2020.0011951.5551.79|3900مقبول6618786601.42Dالبرنامج العاممحمد یسرى فاروق احمد اللیثى3333421226
%2128.0011911.39454.56|3900مقبول6818786801.56Dالبرنامج العامعلى خالد یوسف محمد العقب3343421136
%2128.0011782.02454.56|3900مقبول6418786401.66Dالبرنامج العاممحمد محمود محمد العطیوى3353421213
%1817.0011781.66560.57|3000مقبول-7518767501.74Cالبرنامج العامالسید دسوقى السید دسوقى3363420084
%2349.0011771.47858.73|4000مقبول+9116969101.7Dالبرنامج العامعبدالرحمن صالح عبدالفتاح المالح3373420136
%2342.0011762.06460.05|3900مقبول-7020787001.86Cالبرنامج العاممحمد عمادالدین عید شعالن3383421210
%2434.0011751.86564.05|3800مقبول-7418767401.95Cالبرنامج العاممحمد عادل عبدالعزیز عامر3393421199
%2534.0011711.97564.97|3900مقبول-7618787602.04Cالبرنامج العامالسید السید احمد شعبان3403421064
%2095.0011672.33767.58|3100مقبول8016808002.06Cالبرنامج العامابوبكر السید السید جاد المولى3413420007
%2095.0011671.2453.72|3900مقبول6814786801.49Dالبرنامج العاممحمود اشرف عبدالحمید مصطفى3423421230
%1961.0011631.94661.28|3200مقبول-7820787801.86Cالبرنامج العاماحمد السید احمد شمس الدین3433420011
%2305.0011611.43459.1|3900مقبول+7416787401.63Dالبرنامج العامانس احمد عبدالرحیم جاد3443421068
%2158.0011601.43455.33|3900مقبول+6714786701.61Dالبرنامج العاماحمد محمد عبدالعزیز على3453421038
%2321.0011591.42853.98|4300مقبول7616887601.16Dالبرنامج العاماحمد صبرى جابر عزب الشون3463420032
%2135.0011421.24554.74|3900مقبول6816786801.57Dالبرنامج العاماسالم سمیر سعید سحلى3473421059
%1478.0011321.2449.27|3000راسب4714604701.4Fالبرنامج العاماحمد سامى السید الخضرى3483421021
%2277.0011281.1458.38|3900مقبول+6914786901.75Dالبرنامج العاممھند سامى زكى محمود محمد3493421271
%2362.0011142.07460.56|3900مقبول-6818786801.98Cالبرنامج العاممحمد جمال احمد محمد جاب هللا3503421171
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%2281.0010990.92458.49|3900مقبول+7414787401.6Dالبرنامج العامشروق عاطف محمد عبد الرحمن احمد3513420443
%1881.0010950.83549.5|3800راسب6010766001.43Fالبرنامج العاماحمد حسن سعید صالح3523421015
%1753.0010931.53751.56|3400مقبول7416867401.45Dالبرنامج العاماحمد حسن علي شرف3533420019
%2194.0010921.29749.86|4400راسب84181028401.19Fالبرنامج العامعبدهللا عاطف عبدهللا حسبو3543420151
%2052.0010911.13555.46|3700مقبول+6614746601.57Dالبرنامج العامطھ احمد بدوى علم الدین3553421103
%1796.0010871.34749.89|3600راسب7616887601.43Fالبرنامج العاممحمد السید محمد الطنطاوى3563420200
%1708.0010651.08546.16|3700راسب5510745501.31Fالبرنامج العامعبدالرحمن على عبدالرحمن على عبدهللا3573421111
%1937.0010620.96549.67|3900راسب6212786201.41Fالبرنامج العامعبدهللا عبدالرحیم ابراھیم الطویل3583421122
%1583.0010601.48652.77|3000مقبول7016787001.51Dالبرنامج العاممحمد صابر السید الجایف3593420227
%1955.0010491.43852.84|3700مقبول8418908401.41Dالبرنامج العامعبدالرحمن عادل محمود محجوب3603420137
%1886.0010472.11755.47|3400مقبول+8016868001.54Dالبرنامج العاماسالم اشرف كامل عامر3613420081
%1924.0010461.74956.59|3400مقبول+8020868001.54Dالبرنامج العامایمن جمال عبد المحسن عبد الخالق3623419058
%2027.0010411.63553.34|3800مقبول6216766201.62Dالبرنامج العاممحمد حازم محمد عبد المعطى سعد3633421175
%1979.0010381.32748.27|4100راسب6514846501.07Fالبرنامج العامفارس عاطف فارس عبدالحمید3643420178
NaN10360.8960%|5516785500.88البرنامج العامابراھیم عبدالعزیز ابراھیم عبدالنبى3653420004
%1370.0010301.66847.24|2900راسب6418766401.28Fالبرنامج العاماحمد محمد محمود اسماعیل راضى3663420058
%1717.0010250.7544.03|3900راسب568785601.26Fالبرنامج العاماحمد صبرى عبدالجید حسنین3673421027
%2243.0010220.89556.08|4000مقبول+7212807201.57Dالبرنامج العاممحمود شریف سعد التھامى الجوھرى3683421235
%1740.0010211.3447.03|3700راسب5616745601.34Fالبرنامج العامیوسف محمد محمد رمزى زھران3693421285
%2084.001020.10.64554.84|3800مقبول606766001.78Dالبرنامج العامابراھیم جمیل ابراھیم محمود الجزار3703421003
%1661.0010150.86543.71|3800راسب5610765601.17Fالبرنامج العاماحمد محمد حامد الشیخ3713420320
%1471.0010001.14743.26|3400راسب6614866601.1Fالبرنامج العاماحمد طھ محمد موسى السید3723420036
%1857.10983.10.63447.62|3900راسب568785601.49Fالبرنامج العاماحمد سعید محمد عبدالفتاح مطاوع3733421023
%1613.009780.6543.59|3700راسب548745401.19Fالبرنامج العاممحمد شوقى احمد السلوت3743421190
%2357.009760.92746.22|5100راسب76101007600.91Fالبرنامج العامكریم یسرى عادل عبدالرحمن عبد البر3753420185
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%1615.009700.43542.5|3800راسب524765201.21Fالبرنامج العامیوسف محمود محمد الحسینى رمضان السید3763421287
%2053.009510.86552.64|3900مقبول648786401.57Dالبرنامج العامباسل ایھاب محمد تھامي3773421071
%1718.009300.6544.05|3900راسب588785801.16Fالبرنامج العاماحمد صبحى عبدالخالق شتات3783421026
%1085.009231.16635|3100راسب5614805600.86Fالبرنامج العامعلى حلمى محمد فھمى محمد شعیب3793420163
%1495.009190.9943.97|3400راسب668866601.23Fالبرنامج العاممحمد عبد الحمید غازى احمد3803419183
%1279.008840.67838.76|3300راسب606846001.08Fالبرنامج العاممحمد محمود محمد صبرى سعد3813420251
%1742.008810.84444.67|3900راسب6612786601.26Fالبرنامج العاممصطفى محمد مصطفى خلوصى3823421266
%1608.008800.88645.94|3500راسب7110887101.22Fالبرنامج العامعلى محمد ابراھیم الزفزاف3833420318
%1692.008670.33443.38|3900راسب564785601.2Fالبرنامج العامسعید احمد سعیداحمد مجاھد منیع3843421092
%1621.008510.4442.66|3800راسب506765001.29Fالبرنامج العاممحمد جھاد محمد الجمل3853421174
%1532.008470.67539.28|3900راسب5410785400.98Fالبرنامج العاممحمد عزت القطب الدیب3863421206
%1882.008441.29950.86|3700مقبول7816927801.37Dالبرنامج العاممحمد محمود صابر الطنبداوى3873419251
%1743.00838.10.81545.87|3800راسب5610765601.32Fالبرنامج العامادھم حسن عبد اللطیف الھاللى3883421053
%999.008321.1832.23|3100راسب5414805400.8Fالبرنامج العاماحمد محمد محمد عبدالھادى السید3893420057
%1355.008121.34939.85|3400راسب6418906401.04Fالبرنامج العامیوسف عزت حسن صالح3903419241
%1500.007861.131050|3000مقبول6814766801.38Dالبرنامج العاممحمد خالد محمد عمر جوھر3913419175
%1520.00767.11.56944.71|3400راسب7016867001.19Fالبرنامج العاممحمود ماجد عابدین ابو المكارم3923419212
%1903.00760.10448.79|3900راسب580785801.49Fالبرنامج العامعلى حسن محمود البرجى3933421135
%1052.007520.5833.94|3100راسب546805400.88Fالبرنامج العاماحمد سعید محمد عبد المقصود الشرقاوى3943420026
%2082.007510471.79|2900جید+560585602.46Cالبرنامج العامالشیماء جوده فتحى عبد المقصود حسین3953421368
%1521.00737.10.86847.53|3200راسب6812806801.32Fالبرنامج العامعمر محمد رشدى خلیفھ3963420171
%1053.007240.37731.91|3300راسب536825300.86Fالبرنامج العامكمال عبده كمال حموده3973420186
%952.007200.78628|3400راسب528865200.73Fالبرنامج العامسید ماجد السید محمد اسماعیل3983420123
%1351.007120.73837.53|3600راسب6612906600.92Fالبرنامج العامممدوح محمود احمد حسن اسماعیل3993420292
%1340.007060435.26|3800راسب440764401.01Fالبرنامج العاممصطفى محمد مصطفى خلیل الغنام4003421267
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%662.006800.67522.83|2900راسب418764100.61Fالبرنامج العاممحمد سمیر السید سید احمد عتلم4013420223
%1891.00677.20448.49|3900راسب560785601.54Fالبرنامج العامشمس محسن صابر شعبان متولى4023421422
%1024.006690.1728.44|3600راسب5420765400.71Fالبرنامج العاممصطفى محمد عبدالرحمن حمادة4033418235
%1296.006640.47436|3600راسب426724201.04Fالبرنامج العامابانوب مدحت جرجس حنا4043421002
%1531.006490.52841.38|3700راسب686906801.07Fالبرنامج العاممصطفى رزق محمد على الملیجى4053420279
%1491.006240.26640.3|3700راسب632906301.02Fالبرنامج العامحسام محمد محمد عمر حبل4063420102
%1545.005891.39455.18|2800مقبول+4814564801.66Dالبرنامج العامالسید ابراھیم السید سالمھ4073421062
%1270.005770.73934.32|3700راسب6014926000.9Fالبرنامج العامعبدالرحمن عبدالباسط محمد ملیك4083418114
%2235.005710.78649.67|4500راسب7310927301.02Fالبرنامج العاماحمد سعید سعد على ھدھد4093420025
%1601.005670.96644.47|3600راسب709907001.25Fالبرنامج العاممحمد رمضان سید عمر السید4103420220
%1544.00537.10439.59|3900راسب500785001.11Fالبرنامج العاممحمد حماده محمد ملیجى ابو عامر4113421179
%1180.005360.72936.88|3200راسب606826000.92Fالبرنامج العاماحمد حسین عبد الاله عفان4123419011
%1194.005340.381038.52|3100راسب586805801.02Fالبرنامج العامسلیمان ابراھیم سلیمان ابراھیم مندور4133419083
%652.005240.23723.29|2800راسب414744100.56Fالبرنامج العامعمر اشرف صبحى حافظ فاید4143420167
%1188.005080.13733|3600راسب592905900.85Fالبرنامج العامعبدهللا رمضان جابر محمود شلضم4153420149
%1038.005050.3933.48|3100راسب546805400.87Fالبرنامج العاماحمد سامى ابو المكارم البربرى4163419016
%1531.004830.54741.38|3700راسب676946701.17Fالبرنامج العاماحمد سعید السید عبد العال خمیس4173420024
%999.00472.10.34734.45|2900راسب5210685200.95Fالبرنامج العامادھم احمد محمود محمد منصور4183419047
%1393.004700.54936.66|3800راسب6410966400.91Fالبرنامج العامفرحات سعید فرحات شلبى جادهللا4193419134
%1325.00456.10434.87|3800راسب420764201.03Fالبرنامج العامعالء سعید ذكى البابلى4203421133
%891.004440.56629.7|3000راسب478764700.83Fالبرنامج العامعبدالرحمن فایز أحمد سعید توفیق4213420138
%1766.004410.92645.28|3900راسب6012786000.87Fالبرنامج العامیوسف یاسر شعبان السواح4223420314
%1035.00434.10.26735.69|2900راسب516745100.95Fالبرنامج العاماسماء محمد محمد الشافعي4233420537
%650.004230.57524.07|2700راسب426724200.61Fالبرنامج العامعبدهللا محمد محمد محمد العشرى4243420157
%809.004070.71536.77|2200راسب456624501.03Fالبرنامج العامفتحى محمد فتحى خلیل4253420180
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%1135.00387.10530.68|3700راسب360743600.92Fالبرنامج العاممحمود شعبان محمد صابر محمد محمد4263421236
%1245.00379.10432.76|3800راسب400784000.92Fالبرنامج العاممحمود بالل عبدالخالق الصواف4273421232
%1035.003750532.34|3200راسب540825400.84Fالبرنامج العامزیاد خالد ابراھیم محمد حماده4283420114
%721.00367.10.47428.84|2500راسب404674000.79Fالبرنامج العامایھ محمود كمال حنفى محمود سرور4293420393
%1103.003400.33734.47|3200راسب556805500.95Fالبرنامج العامحسام خالد ابراھیم السید على4303420099
%960.002570.18434.29|2800راسب342583400.85Fالبرنامج العاممحمد عطیھ حسین عطیھ جاد الحق4313421207
%518.002370.23525.9|2000راسب344543400.79Fالبرنامج العامعلى ممدوح على عامر خلیل4323420164
%809.002290.1724.52|3300راسب484824800.59Fالبرنامج العاماحمد اشرف عبدالحمید على الدسوقى4333420010
%319.00224.10.3316.79|1900راسب126381200.46Fالبرنامج العامسلمي محمود محمد محمود خلیل4343420438
%1147.001980931|3700راسب560925600.82Fالبرنامج العاماحمد محمد مصطفى سلمان4353419041
%926.00163.10.4728.06|3300راسب486844800.8Fالبرنامج العاممحمد احمد محمد عبد الرحمن المنیر4363420198
%219.0054068.11|2700راسب260702600.19Fالبرنامج العاماحمد معوض صالح السطوحى4373420066
%1034.1000532.32|3200راسب462824600.84Fالبرنامج العاملؤى عماد الدین عبدهللا عوض4383420188
%1006.0000740.24|2500راسب520804200.91Fالبرنامج العاماسامھ محمود محمد الصیاد4393420080


